
 

Aos fotógrafos iniciantes
(e iniciados)



  Comece com uma 
câmera básica e 

acessível

Uma câmera básica é suficiente. Não caia na cilada da 
indústria. Megapixels, velocidade, estilo, marca…você 
precisa simplesmente de uma que tenha modo Manual de 
operação e lentes removíveis. Dependendo do trabalho, nem 
isso. Se ela vier com uma lente  extra do tipo 50mm f/1.8 
será um luxo, se não, use a lente padrão “do kit” (geralmente 
é uma 18-55mm) sem medo ou vergonha. Não invista muito 
dinheiro antes de ficar muito bom no básico.  

Aprender fotografia inclui um relacionamento com o 
equipamento. E este relacionamento pode ser muito legal ou 
uma armadilha onde seu dinheiro nunca será suficiente. É 
muito parecido com aprender a tocar um instrumento 
musical. No início, um instrumento básico lhe servirá bem. 
Com o passar do tempo e os estudos, o instrumento (no 
nosso caso, a câmera) irá limitar você. Aí será o momento 
certo de trocar por um melhor. 

A fotografia é uma atividade 
dependente de equipamento, mas ele 

é apenas o meio, não o fim. 
A fotografia o precede e existe além 

dele. 

Quer uma orientação sobre qual câmera 
comprar para seus estudos?  

www.charbelchaves.com.br/blog

http://www.charbelchaves.com.br/blog
http://www.charbelchaves.com.br/blog


Abertura, tempo e ISO são a base do funcionamento 
físico da fotografia. Sobre esse pequeno fundamento é 

que tudo acontece. Tenha esse trio plenamente 
compreendido. Os elementos básicos de operação 
devem estar muito incorporados à sua mente, olho e 

mão. Controlar a exposição, foco e medição da luz é 
fundamental. O histograma e o fotômetro internos da 
câmera são duas ferramentas sensacionais, mas são 
apenas guias. Não são regras, não são leis, não são 
chefes. Não deixe que eles limitem seu trabalho. Se 

você realmente entende para que eles servem e como 
funcionam, vai tirar um grande proveito deles.  

O básico é 
básico!



 

Não caia no erro pedante de achar que "fotógrafo 
de verdade só usa modo Manual". Bobagem! 
Muitos “professores” insistem alardear essa frase. 
Fotografar em Modo Manual não é sinal de 
profissionalismo. Profissionalismo é conseguir o 
resultado que você deseja para a fotografia. Se 
Modo Manual fosse sinônimo de profissionalismo, 
toda câmera top de linha teria apenas este modo 
de funcionamento. Explore o que seu equipamento 
te oferece para que seu trabalho atinja o resultado 
que você quer da maneira mais rápida e precisa 
possível. O Modo Automático realmente fica inútil 
quando você domina M, A (Av), S (Tv) e P. Seja 
fluente em Manual, isso é muito importante, mas 
tenha sabedoria para lançar mão dos outros 3 
modos quando necessário. 

Use modos 
semi-automáticos 

também

Prioridade de Abertura
Você escolhe a abertura (porque quer 
controlar a profundidade de campo) 

e a câmera ajusta o tempo de 
exposição. 

Prioridade de Tempo
Você escolhe o tempo de exposição 

(porque quer controlar a aparência do 
movimento da cena) 

e a câmera ajusta a abertura.



 

Sempre pode aparecer uma oportunidade de praticar. Esteja 
sempre com a sua câmera. Se você tem medo de andar 

sempre com ela, considere praticar com o seu smartphone. 
Haverá limites pra ele em algumas situações, mas treinos de 

composição podem ser facilmente realizados. Use-o como 
se fosse um “caderno de rascunhos visuais”. 

Dê uma olhada em sites com fotos antigas que são notáveis, 
aquelas que entraram para a história por que tem um 

momento, uma mensagem, algo por trás da imagem em si. 
Observe que a grande maioria destas fotos poderiam ser 

feitas hoje com um celular. O momento, a ocasião e a 
composição (arte de ver e organizar os elementos da cena 

na captura) são os grandes trunfos de uma fotografia 
relevante. E sempre serão.  

Sempre 
com ela

Comece por aqui:
Tenho um área no meu site, destinada a 

pesquisas desse tipo. Acesse esse link e 
explore o quanto puder: 

www.charbelchaves.com.br/pesquisas

http://www.charbelchaves.com.br/pesquisas
http://www.charbelchaves.com.br/pesquisas


 

RAW é quase sempre melhor. Suas únicas 
“desvantagens” são duas: o arquivo é bem 
mais pesado que o JPG e há necessidade 

de pós-produção. Mas esses dois itens 
não devem ser encarados como problema 

para quem deseja qualidade. Fotografar 
em JPG é deixar sua câmera decidir 

demais por você. Um arquivo JPG é um 
arquivo já processado (pela câmera). A 

menos que você tenha que entregar com 
muita urgência, fotografe somente em 

RAW. Dá mais trabalho, mas tudo o que 
fica muito bom, dá trabalho.  

Prefira RAW



Basicamente 4 coisas: Composição, iluminação, pós-produção 
e narrativa visual. Dessas quatro competências, três estão muito 
pouco ligadas ao equipamento, a excessão é a pós-produção. 
Estão intimamente ligadas ao pensamento, ao conceito de autor. 
O fotógrafo é um construtor visual. Ele não captura, ele cria. E 
como toda criação, ela tem que acontecer primeiro na sua mente 
e depois no mundo real, mesmo que esse intervalo de tempo seja 
uma fração de segundos.  

Os equipamentos sempre irão evoluir e sempre teremos pessoas 
propagando a idéia de que determinada área está com os dias 
contados porque um novo gadget surgiu. A fotografia sempre 
evoluiu em termos de equipamentos e sempre ficaram pra trás os 
usuários que não escolheram se desenvolver.  

A fotografia nunca foi o equipamento, mas sempre o usou. A 
fotografia é uma linguagem anterior ao equipamento e além dele. 

O que 
diferencia um 
olhar “turista” 

de um olhar 
“fotográfico”?



 

Já falei, e vou reforçar: composição é uma das coisas mais 
importantes de uma grande fotografia. Composição é a ordem. 
É a estrutura. É plasticidade. É o design gráfico da fotografia. 
Tudo o que pode haver de interessante na sua fotografia, fica 
mais interessante se a estrutura visual dela for forte.  

Estude 
composição

Referências em composição:
Henri Cartier-Bresson 

Josef Koudelka 
Sebastião Salgado 



 

 

Estude a luz

Nas artes plásticas:
Rembrandt 

Vermeer 
Edward Hopper

A fotografia  
começa e termina  

com a luz. Saber ver,  
criar, usar e controlar a luz  

é fundamental. É, especialmente  
hoje em dia, um diferencial para os  

fotógrafos profissionais. Luz é fundamental.  
Com uma luz incrível, é muito mais fácil criar  

uma fotografia incrível. Muitas vezes a própria  
luz é o grande atrativo ou o tema da imagem.  

Iluminação é uma área  grande de  
conhecimento, possibilidades 

e criatividade.

Referências em iluminação:
Annie Leibovitz 

Joe McNally 



A fotografia nunca acabou no momento do click. Nem na era 
analógica, nem na digital. O mito da “foto pronta na câmera” 
deve sair da sua cabeça o mais rápido possível. Fotografias 
profissionais sempre passam por pós-produção. E em cada 
área da fotografia a demanda por pós-produção é diferente 
em intensidade e específica em técnicas. Não a deixe pela 

metade. Aprenda os conceitos e os fundamentos: 
exposição, contraste, nitidez, cor, conversão PB, 

processamento cruzado, impressão, gerenciamento de 
cores… isso também é fotografia. Termine suas fotos.

Agora, não confunda pós-produção com manipulação. E 
nem confunda manipulação com tratamento. São conceitos 
diferentes e importantes cada um em sua área de aplicação. 

Estude pós-produção

Alexandre Keese
www.photopro.com.br 

Lucas Rosa
www.lucasrosa.com 



 

Conte uma história
Aprenda a fazer da fotografia um meio de contar histórias. 

Existem várias maneiras de fazer isso. Mas observe o 
mundo ao seu redor e veja como quase tudo pode ser 
narrado: sua vida familiar, eventos, festas, esportes, 

empresas, lugares, crenças, hábitos, culturas, objetos… 
As pessoas adoram boas histórias. E quando uma boa 

história é apresentada visualmente o impacto e a 
comunicação fica muito mais forte. 

Referências em narrativas:
David duChemin 
Steeve McCurry 

Walter Firmo

Como criar narrativas fotográficas:
www.charbelchaves.com.br/blog

http://www.charbelchaves.com.br/blog
http://www.charbelchaves.com.br/blog


 

Menos equipamento. Menos peso. Menos coisas que amarram seu trabalho. 
Pra fotografar bem você precisa de empenho e uma câmera. 

Seus melhores equipamentos são seu olho e seu cérebro. 
Vida simples, mochila simples. 

Foco no ver, no perceber e no imaginar. 
Essas coisas não estão na câmera, estão em você. 

Seja leve



Seja antenado, mas cuidado!

Informação é ótimo, desde que tenha qualidade.
Cuidado para não se entupir de dicas, técnicas, sites, blogs, 

workshops, revista que só ocupam seu tempo sem acrescentar 
quase nada e tiram de você energia e tempo para treinar e criar. 
No mundo atual a maior qualidade de uma pessoa estudiosa é 

saber filtrar informação. Tenha poucas mas excelentes fontes de 
estudo. Hiperconectividade pode matar seu trabalho e seu 

desenvolvimento sem você perceber.



Muita gente boa fez e faz muita foto boa. Eles estão em todos 
os tempos e lugares. Os mestres do passado estão 
sussurrando através das fotos que fizeram. Seja sensível o 
suficiente para ouvi-los com seus olhos. Aprecie calmamente os 
portfólios clássicos. Eles sempre tem algo a mais pra dizer. Mas 
seja sábio o suficiente para separar os mestres dos falsos-
mestres. 
Um ótimo investimento para seu dinheiro é comprar um grande 
livro de fotografias históricas de algum grande fotógrafo do 
passado. 
Como acontece em qualquer lista de grandes nomes, esta ao 
lado é apenas mais uma, e certamente incompleta. Mas é um 
ponto de partida para as suas pesquisas. 

Henri Cartier-Bresson 
Robert Capa 
Viviam Maier 
Lewis Carroll 
Walker Evans 
Ansel Adams 

Richard Avedon 
Margaret Bourke-White 

Sebastião Salgado 
Helmut Newton 

Cristiano Mascaro 
Man Ray 

Jimmy Nelsson 
Andreas Gursky 

Mario Cravo Neto 
Eugene Smith 

Phil Borges 
Dorothea Lange 

Yousuf Karsh 
Steve McCurry 

David Keochkerian 

Ouça os vivos e os mortos



Crítica destrutiva só existe se você quiser

Qualquer avaliação (ou crítica) sobre 
você ou sobre seu trabalho pode te 
fornecer 3 tipos de resultados: auto-
conhecimento, conhecimento da sua 
obra, conhecimento do crítico em 
questão. Não existe crítica destrutiva, 
existe uma recepção destrutiva da 
crítica. A maneira como você usa o que 
alguém fala sobre você ou sobre seu 
trabalho é que é destrut ivo ou 
construtivo. A responsabilidade é toda 
sua. Assuma-a. 

Dica 1:

Não publique suas fotos em 
grupos de discussão na 

internet. Não há um 
compromisso curatorial entre 

os participantes. Ninguém está 
nestes grupos para fazer 

análises sérias e direcionadas 
ao seu crescimento. O máximo 

que você vai conseguir é 
inimigos ou falsos amigos.  

Dica 2:

Procure um profissional 
experiente e contrate-o para 
que ele possa acompanhar 

seu trabalho e oferecer a você 
uma análise eventual ou 

contínua dos seus  
pontos fortes e fracos. Invista 
em análise do seu portfólio de 
maneira formal e consistente. 



 Ame outras artes

As outras “artes” são maneiras diferentes da fotografia de 
contar histórias ou apresentar ideias. Cada uma delas tem 
seu conjunto de estratégias e limites. Aprenda a identificar 
e explorar seus conceitos para aplicar na sua fotografia. 
Atenção especial para poesia, pintura, cinema, design, 
gastronomia e arquitetura. Estas tem muitas lições para 
nós fotógrafos. Se possível, pratique você mesmo um 
pouco de alguma dessas atividades. Isso vai ampliar suas 
possibilidades criativas.  

Diretores de cinema que 
capricham na fotografia:

Stanley Kubrick 
Andrei Tarkovsky 

Wes Anderson 
Charlie Chaplim 
Alfonso Cuarón 

Robert Richardson 
Martin Scorsese 

Francis Ford Coppola 
Ingmar Bergman 
Alfred Hitchcock 



Quanto antes você se libertar da idéia de realizar 
algo “novo”, antes produzirá algo relevante. Tudo 
que podemos imaginar, já foi feito de alguma 
forma. Não foi feito por você, então faça, se 
quiser. Mas livre-se do peso de ser “o inovador”. 
Hoje em dia inovação é uma "religião". Nada é 
mais único do que cada um de nós. Mas somos 
um remix de muitas coisas que vieram antes. 
Não procure o que é novo, procure o que é 
“único”, o que é seu. 
Se você se concentrar em desenvolver a sua 
visão particular sobre o mundo, sobre as coisas, 
pessoas e cenas, vai naturalmente criar 
fotografias com personalidade. 

Tenho uma idéia 
Roger Von Oech 

Editora Best Seller 

Criatividade sem segredos
Zugman Turtchin 

Editora Atlas 

Design Thinking Brasil
Tennyson Pinheiro e Luis Alt 

Editora Campus 

Roube como um artista
Austin Kleon 

Editora Rocco 

Fundamentos da fotografia criativa
David Präkel 

Editora Bookman

O novo é um velho mito



 

No dia-a-dia da escola, vejo que alguns alunos 
desejam muito “receitas prontas” para fotografar. As 

regras, dicas, métodos são úteis em alguns 
momentos, para fins didáticos, mas você deve passar 

a diante delas um dia. Precisa se concentrar em 
conceitos, não em “receitas de bolo”. A fotografia 
sempre foi um laboratório. As possibilidades de 

experimentações são gigantescas. Faça fotos que 
“desobedeçam” as regras. Desfoque, trema a 
câmera, subexponha muito, estoure as luzes, 

fotografe através de algo, fotografe muito perto, crie 
ruído, deforme, distorça… testar é fundamental. Na 

fotografia, sempre foi. 

Portfólios “rebeldes”:

• www.jrluz.com 
• www.dannybittencourt.com 
• www.martabevacquaprotography.com 
• www.em34.com 

Experimente 
fazer de outro 
jeito.



 

E se você tem pretensão de 
ser um fotógrafo profissional, 
ou seja, viver da fotografia, 
quero deixar mais 4 conselhos

Se você tem interesse em tornar a 
fotografia sua nova profissão e um 
negócio rentável, nós temos uma 
ferramenta de TUTORIA para isso. 
Para saber mais acesse:

www.charbelchaves.com.br/cursos



 

Mostre seu trabalho, exponha-se. Mas não jogue pérolas aos 
porcos. Seja sábio e prudente.  

Saiba o que mostrar (seleção),  
para quem mostrar (público-alvo),  
quando (frequência/ocasião) e  
como mostrar (redes sociais + seu site).  

Pesquise quais são os melhores meios de divulgação para o 
seu tipo de trabalho. Mas não busque a “fama” como algo em 
si mesmo. Isso é uma enorme armadilha. Um trabalho diário, 
consistente e relevante, com o tempo leva ao devido 
reconhecimento. Nem mais, nem menos. Não existem atalhos, 
só trabalho. 

Apareça
Monte um site

Redes sociais e sites são 
frequentemente confundidos. Muitos 

fotógrafos iniciantes acham que ter suas 
fotos publicadas em uma rede social é o 
mesmo que apresentar seu portfólio em 

um site. Um site representa seu trabalho, 
sua proposta, sua visão, de forma 

organizada e consistente.  
Se você tem pretensões profissionais na 

fotografia, investir tempo, energia e 
dinheiro na construção de um ótimo site 

é fundamental. Se quiser mais 
orientações sobre isso acesse: 

www.charbelchaves.com.br



Agradeço muito por você ter baixado e lido este pequeno material. Fico 
feliz por isso e mais ainda se ele lhe foi útil de alguma maneira.  

Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica ou elogios a fazer, pode 
entrar em contato pelo site da nossa escola  em Campinas/SP 

(www.charbelchaves.com.br)  
ou enviar uma mensagem diretamente para o meu email 

contato@charbelchaves.com.br 

Charbel Chaves 
Fotógrafo e professor

http://www.charbelchaves.com.br
mailto:contato@charbelchaves.com.br
http://www.charbelchaves.com.br
mailto:contato@charbelchaves.com.br
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